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تأثيرات شيوه هاي ساخت   بررسي 
و تزيين  ظروف سفالي و سراميکي 
صفوي بر  نمونه هاي ساخته شده در 

دورة  قاجار   
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شماره۲۴ زمستان۹۱
۶۷

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

 بررسي تأثيرات شيوه هاي ساخت و تزيين
 ظروف سفالي و سراميکي صفوي بر

 نمونه هاي ساخته شده در دورة قاجار   
زهرا قاسمي* علي اصغر شيرازي**

چكيده
مطالعه و بررسي ظروف سفالي ايران، افزون بر آشنايي با فرهنگ ها در سلسله ها و ادوار مختلف، تداوم تأثيرات 
اين هنر را در هر دوره آشکار مي سازد. شيوه هاي ساخت و تزيين (به ويژه درخصوص نقوش به عنوان عنصر 
اصلي تزييني در سفالينه ها) بارزترين اسناد تداوم تأثيرات در اين اشيا هستند. در مقالة پيش رو با مطالعه و 
مقايسة تعدادي از سفالينه هاي صفوي و قاجار تأثيرات شيوه هاي ساخت و تزيين و همچنين تأثيرات طرح و 
نقش سفالينه هاي صفوي بر ظروف سفالي و سراميکي قاجار بررسي مي شود. روش اين تحقيق توصيفي، 
تحليلي بوده و روش گردآوري اطالعات آن، کتابخانه اي و همچنين براساس مطالعات ميداني استوار است.  نتايج 
اين تحقيق نشان مي دهد که در ميان انواع ظروف سفالي و سراميکي توليد شده در دورة صفوي شيوة ساخت 
و تزيين ظروف سفيدآبي، ظروف فيروزه اي با تزيينات قلم سياه (دستة اول از ظروف کوباچه) و ظروف زرين 
فام و ظروف گامبرون در دورة قاجار تداوم داشته اند و تأثيرات آن ها در شکل، رنگ و طرح و نقش نمونه هاي 
قاجاري کامًال ملموس است. اما در ميان انواع سفالينه هاي قاجار گروهي از ظروف سراميکي پلي کروم نيز به 
ميزان زيادي در اين دوره توليد شده اند که، اگرچه ازنظر شيوة ساخت تغيير چنداني نکرده اند، ازنظر نقش و 
رنگ و شيوة طراحي با ظروف پلي کروم صفوي تفاوت دارند و ويژگي هاي مختص دورة قاجار را به نمايش 
مي گذارند. البته طرح و نقش برخي از نمونه هاي توليد شدة اين نوع سفالينه در دورة احياگري نيز موضوعاتي 
ملهم از تاريخ و سفالينه  هاي صفوي دارند. ظروف شبيه سازي  شده از چيني هاي مينايي چين نيز قسمت 
عمده اي از توليدات اين دوره اند که در دورة صفوي توليد نمي شده اند. همچنين کپي هاي ظروف ايزنيک براي 

مجموعه داران اروپايي گروه ديگري از توليدات اين دوره اند.

واژگان كليدي 
ظروف سفالي و سراميکي، شيوه هاي ساخت و تزيين، دورة صفوي، دورة قاجار.

Email: zahraqasemi8@gmail.com            کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکدة هنر دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران  
Email: a-shirazi41@yahoo.comcom      استاديار و عضو هيئت علمي دانشکدة هنر دانشگاه شاهد، شهر تهران، استان تهران  

تاريخ دريافت مقاله :  ٩١/٣/١ 
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩١/٧/١٩   
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مقدمه
اگرچه هنر سفال و سراميک قاجار از اوج درخشانش در 
و  در شيوه هاي ساخت  ولي  دارد،  فاصله  عصر صفوي 
تزيين و طرح و نقش تأثيرات چشمگيري از آن پذيرفته است، 
به نحوي که جزو شاخصه هاي اصلي آن به  شمار مي رود. 
به منظور شناخت اين تأثيرات، ابتدا انواع سفالينه هاي صفوي 
را مطالعه و سپس به بررسي و طبقه بندي ظروف سفالي و 
سراميکي دورة قاجار مي پردازيم و با مقايسة اين نمونه ها 
در جدول تطبيقي (شمارة ١) وجوه تمايز و تفارق نمونه هاي 
مشابه از هر دو دوره را بررسي و در نهايت سعي مي کنيم 

به اين پرسش ها پاسخ دهيم: 
۱. آيا ظروف سفالي و سراميکي دورة قاجار در ساخت و 

تزيين از سنت هاي سفالگري صفوي١ پيروي کرده اند؟
و  سفالي  ظروف  (طرح و تزيين)  هنري  ويژگي هاي   .۲
اين عصر  آيا سفالگران  قاجار چيست و  سراميکي دورة 

دراين زمينه ابداعي صورت داده اند؟
روش تحقيق 

اين مقاله از نظر ماهيت توصيفي - تحليلي است و روش 
جمع آوري اطالعات به شيوة کتابخانه اي و ميداني (بررسي 
و مشاهده مستقيم برخي آثار) انجام شده است. همچنين 
از طريق ارائة نمونه هاي صفوي و قاجاري و تطبيق آن ها 
تأثيرات ظروف سفالي و سراميکي صفوي را بر نمونه هاي 

قاجاري بررسي مي کند.

پيشينة تحقيق
را  قاجار  و  صفوي  سفالينه هاي  چندي  پژوهش هاي 
معرفي و بررسي کرده اند، اما، جز آنکه عمومًا و در نمونهّ هاي 
معدودي به اين مطلب پرداخته اند، پرسش تحقيق حاضر را 
مبتني بر بررسي ارتباط تأثيرات سبکي در نمونه هاي سفال 

قاجاري و صفوي را مد نظر ندارند، براي نمونه:
ـ در كتاب سراميك هاي جهان اسالم در موزة طارق 
سفالينه هاي  از  نمونه هايي  فهروري  نوشتة  کويت  رجب 
صفوي و دورة قاجار آمده است که از نظر زماني و مكاني و 
همچنين روش هاي فني ساخت معرفي و طبقه بندي شده اند. 

ـ آرتور لين در کتاب سفالينه هاي اسالمي متأخر با ديدي 
نسبتًا انتقادي سفالينه هاي قاجار را به طور اختصار بررسي 
کرده است. اين کتاب که از منابع نسبتًا قديمي در اين تحقيق 
است تا حدودي در مباحث نظري پژوهش حاضر استفاده 

مي شود.
از  عثماني)  و  هند  (قاجار،  هنر  در  به غرب  گرايش  ـ 
كّليات  به  در فصل هايي  ناصر خليلي  کتاب هاي  مجموعه 
هنر قاجار پرداخته است. در اين کتاب از جنبش احياگري و 
تأثير تاريخ و هنر صفوي بر هنر قاجار سخن به ميان آمده 
است. همچنين نمونه هايي كم اما باكيفيت و گويا از تصاوير 
ظروف سفالي و سراميكي قاجار و دوره هاي هم عصر آن در 
كشورهاي هند و عثماني با شناسنامه آورده شده است که 

در اين پژوهش مي توانند مورد استفاده قرار گيرند.
ـ فن و هنر سفالگري نام کتابي است از فائق توحيدي 
که در فصلي به بررسي وضعيت سفالگري در قرن هاي 
دهم تا سيزدهم پرداخته و سفالينه هاي صفوي را طبقه بندي 
کرده است. توضيحات داده شده در اين فصل در مورد سفال 
قاجار بسيار مختصر است. باوجوداين، مي تواند تا حدودي 

در راستاي اهداف اين پژوهش راهگشا باشد.
ـ سفال و سفالگري اسالمي کتاب کوچکي است نوشتة 
سراميکي  و  سفالي  ظروف  آن  در  که  آلن  ويلسن  جيمز 
تمدن هاي اسالمي در موزة ارميتاژ تا قرن هجدهم معرفي 
شده و از لحاظ شيوه هاي فني ساخت و تزيين مورد مطالعه 
اين ميان نمونه هايي از سفالينه هاي  قرار گرفته است. در 

صفوي نيز تحليل و بررسي شده است. 
ـ آليور واتسون در کتاب سفال زّرين فام ايراني با نظر 
بر پژوهش هاي پيشين به طور اخص به به طبقه بندي زماني 

تأثيرات شيوه هاي ساخت   بررسي 
و تزيين  ظروف سفالي و سراميکي 
صفوي بر  نمونه هاي ساخته شده در 

دورة  قاجار   

تصوير۱. بشقاب، قرن۱۶م، موزة ويکتوريا و آلبرت، شماره:۱۹۰۵-۵۶۲.
مأخذ: سايت موزه.

تصوير۲. بشقاب، ساخت تبريز، قرن ۱۶م، موزة ويکتورياوآلبرت، شماره: 
۵۶۴- ۱۹۰۵. مأخذ :  همان .

۱.کوشش شده است نمونه های انتخابی 
معرف تنوع طرح، نقش و شکل ظروف 

سفالی و سراميکی اين دوره باشد.
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و سبك شناسي آثار در شيوة زّرين فام مي پردازد. بخشي از 
اين کتاب نيز مختصراً به چگونگي اين شيوه در عهد قاجار 

اختصاص دارد. 
لحاظ شيوة  از  را  پژوهشگران سفالينه هاي صفوي١ 
ساخت و تزيين معموًال در هفت گروه زير مورد مطالعه قرار 

مي دهند:

ظروف معروف به سفيدآبي
روش تزيين اين سفالينه نوعي نقاشي زيرلعاب است که از 
قرن سوم و چهارم آغاز شد. در اين نوع نقاشي ابتدا بدنة 
سفالي را با اليه اي از لعاب سفيد مي پوشاندند و سپس روي 
آن را با نقوش آبي و الجوردي٢ و سياه نقاشي مي کردند. 
از رنگ آبي براي سطوح و از رنگ سياه براي دورگيري و 
پرداختن به جزئيات استفاده مي شد و در نهايت لعابي شفاف 

و شيشه اي روي آن را مي پوشاند.
يکي از انواع سفالينه هاي مشخص دورة صفويه سفال 
سفيدآبي  سفال  توحيدي،  به گفتة  است.  متأخر  سفيدآبي 
صفوي تقليدي از ظروف سفيدآبي چين و در رقابت با آن 
بود که با ناماليمات سياسي و قطع روابط ايران با چين و 
به تبع آن قطع صادرات اين ظروف به ايران توليد آن شدت 
يافت. شهرهاي مشهد و کرمان را مي توان به عنوان مراکز 
ساخت اين نوع سفال نام برد. سفالگران صفوي در ساخت 
اين ظروف تا آنجا پيش رفتند که حتي مارک هاي چيني را 

روي ظروف تقليد مي کردند (توحيدي، ۱۳۸۲: ۲۸۷). 
بدل چيني هاي  از  مشهد  «ظروف  مي نويسد:  فهرروي 
بسيار مرغوب سفيد با ضخامت کم ساخته مي شد و در 
تزيينات آن ها از دو پرده رنگ آبي استفاده مي شد. شکل 
مشابه  نمونه هاي  روي  از  ديس ها  و  کاسه ها  بشقاب ها، 
چيني نسخه برداري مي شد. در تزييناتشان نيز از پيکره ها، 
منظره هاي چيني و نمادهاي بودايي تقليد مي شد» (فهروري، 

۱۳۸۸: ۷۵؛ تصاوير ۵ و ۶).

سفالينه هاي سفيدآبي صفوي غالبًا کيفيت خوبي داشتند 
و حتي نمونه هاي عادي آن نازل تر از ظروف چيني نبود. 
اين ظروف ته رنگي بنفش فام دارند که شبيه آبي اسالمي٣ 
دورة مينگ است و مانند آن نرم و متمايل به درهم ريختگي و 
بيرون زدگي در خطوط اصلي است. اين آثار، به رغم اقتباس 
از هنر چين، با هنر ايراني اين دوره به تمام و کمال سازگار 
شده اند. شکل هاي مورد پسند در ميان سفالگران سفيدآبي 
صفوي دقيقًا از ظروف چيني وارداتي اقتباس شده و شامل 
کاسة گود، گلدان شانه دار با پاية فشرده، انواع کوزه قليان 
و بشقاب هايي به اشکال مختلف اند (پوپ و اکرمن، ۱۳۷۸: 
۱۸۷۷). در دورة شاه عباس چيني سازان صفوي موفق شدند 
بدنة بسيار سفيد و نيمه شفافي مشابه خميرة چيني را به 
وجود آورند. در اواخر قرن دهم هجري (شانزدهم ميالدي) 
توليد و ساخت ظروف نيمه شفاف در يزد آغاز شد که داراي 
خميرة نرم و تزيينات چيني هاي دورة مينگ ولي مرغوبتر از 
آن بود، زيرا تزيينات با دو رنگ آبي و آبي مشکي بر روي آن 

نقش مي بست (کامبخش فرد، ۱۳۸۰: ۴۷۲؛ تصوير ۴).
در ميان ظروف سفيدآبي صفوي گروهي با طرح هاي 
ايراني تزيين شده اند و طرح ونقش آن ها از ابداعات خاص 
اين دوره اند که شامل تصاوير روايي از صحنه هاي شکار، 
نقوش گياهي چون ختايي و گل هاي شاه عباسي، پرندگاني 

چون طاووس و تزيينات نوشتاري اند (تصاوير۲، ۷ و ۸). 
گروهي از اين سفالينه ها نيز تزييناتي از طرح هاي تلفيقي 
نقوش بومي با نقش مايه هاي ظروف وارداتي چين دارند که 
رنگ وبويي ايراني به خود گرفته اند (تصاوير ۱ و ۳). براي 
نمونه، در تصوير ۲، به توصيف آلن، ترکيبي از نقش مايه هاي 
ايراني و چيني و ترکيه (عثماني) به نمايش درآمده است. 
همچنين، درخت سرو مرکزي و گل زنبق در سمت راست 
از سنت هاي سفالينه هاي زرين فام هم عصر وام گرفته شده 
است. نقش درخت شکوفه، نهر و غاز و ابر چيني نيز از چين 
و گياه ميخک در سمت چپ برگرفته از سفالينه هاي ايزنيک 

۱.      کوشش شده است نمونه هاي انتخابي 
معرف تنوع طرح، نقش و شکل ظروف 

سفالي و سراميکي اين دوره باشد.
۲ . رنگ آبي از اکسيد کبالت و رنگ سياه 
از مواد معدني حاوي آهن، منگنز و کروم 
که معادنشان در اطراف کاشان در غرب 
ايران موجود بود به دست آمد. کشف 
مهم سفالگران اين نکته بود که هر دوي 
اين رنگ ها تحت لعابي قليايي نسبتًا ثابت 

ماندند (آلن، ۱۳۸۳: ۴۲).
(Islamic ۳. آبي اسالمي يا آبي محمدي

( blue, Mohammedan blueالجوردي 

تيره اي است كه به بنفش مي زند. سنگ 
الجورد از معادني كه در جنوب کاشان 
وجود دارد در دورة مغول به چين برده 
شده و در آنجا به نام آبي  محمدي  معروف  

شد. 

تصوير۴.  ظرف،  ساخت نايين (يزد)،  موزة ويکتورياوآلبرت،    شماره:
1958c-1910. مأخذ:   سايت موزه.

آکسفورد، شماره:  اشمولن  موزة  قرن ۱۸م،  اوايل  بشقاب،  تصوير۳. 
EA1986.50.  مأخذ: سايت موزه.
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و دسته هاي علف و حيوانات و در حاشيه نقش نوارهايي از 
فرم منظم اسليمي تزيين شده است (آلن، ۱۳۸۳: ۵۰). مي توان 
گفت حس مخالفت با نفوذ ظروف چيني سفيدآبي بر تفاوت 
يافته  گسترش  و  شده  آشکار  زرين فام  ظروف  در  طرح 
است. چنان که ديگر سفالينه هاي زرين فام صفوي هيچيک از 
عناصر طرح هاي شرق دور را نشان نمي دهند، بلکه برمبناي 

شيوه هاي خاورميانه اي ساخته شد ه اند.
به طور معمول، اکثر طرح هاي مکشوفه طرح هاي گياهي 
شامل افشانه و درخت و گل و برگ هايي است که از يک خط 
پايه در قسمت پايين شروع به روييدن مي کنند. درخصوص 
طرح هاي پيچيده تر، اين گياهان در ميان چشم اندازي مملو از 

نقش پرندگان و گاه حيوانات گل مي دهند. 
گل هاي شقايق، زنبق هايي با برگ هاي توُپر که آن ها 
را با قلم مو کامًال رنگ آميزي کرده اند و همين طور گياهي 
ناشناخته شبيه گل خشخاش بزرگ که چهار ساقة برگدار 
را در معرض ديد مي گذارد. درختان و برگ هاي نوک تيز و 
دسته هاي علف اين مجموعة گل وگياه را کامل مي کنند. در 
ميان اين ظروف، گاه تزيينات طوماري شکل و اسليمي که در 
داخل کارتوش ها استفاده شده اند، غالبًا ظروفي معروف به 

ظروف چندرنگ کرمان را به ياد مي آورند (تصوير ۱۵). 

ترکيه و از جمله عناصر کمياب در ظروف سفيدآبي است که 
در سفالينه هاي پلي کروم کرمان آن زمان  به چشم مي خورد 

(آلن، ۱۳۸۳: ۳۶).

ظروف زرين فام١ دورة صفوي
سنت ساخت سفال زرين فام که در اواخر سدة هشتم به کلي 
از ميان رفته بود، در دورة صفويه حياتي مجدد يافت و 
به طور چشمگيري متفاوت ظاهر شد. اين ظروف با قوامي 
بيشتر از دوران پيش شکل گرفت. اين سفالينه ها نسبت به 
نمونه هاي اوليه بسيار بادوام، ظريف و نازک ساخته شدند 

.(feharvari, 2000: 289)

بدنة اين آثار از خمير شيشه اي سفيدرنگ و معموًال 
متراکم و سفت است، هرچند در قطعاتي با کيفيت پايين تر 
مواد نرم تر و شکننده تري به کار رفته است. ظروف قالبي 
يا چرخ ساز قبل از استفاده از لعاب شفاف، معموًال پوششي 
از لعاب رقيق سفيدرنگ، احتماًال از جنس کوارتز خالص 
خردشده، به خود گرفته اند. شکل ظروف زرين فام در دورة 
صفوي و دورة شاه عباس عبارت اند از بطري هاي گالبي شکل 
با گردن باريک، جام و گلدان ها و فنجان هاي کوچک و انواع 
کاسه ها با رنگ هاي مختلف طاليي، قهوه اي و مسي روي 
زمينة سفيد، آبي تيره، آبي روشن و زرد (واتسون، ۱۳۸۲: 
۲۳۳). ويلسن آلن معتقد است که در اين دوره، در زمينة 
رنگ، لعاب و طراحي سفالينه هاي زرين فام تغييراتي اساسي 
نسبت به سنت هاي پيشين صورت گرفته است. ازجمله، تبديل 
لعاب درخشان طاليي رنگ به رنگ ارغواني غني و درخشاْن 

خود عاملي بود که بر تأثير تجمالتي اشياي نفيس افزود. 
تزيينات شامل حيوانات، پرندگان، درخت سرو و گونه هاي 
متنوعي از گل ها بود که به صورت فشرده ولي با سبکي 
ظريف و طبيعت گرايانه تصوير مي شدند. او مطمئن است که 
اين نوع طرح ها از حاشيه هاي طاليي تذهيب کتاب هاي آن 
دوران اقتباس شده است. براي نمونه، در تصوير ۹ بشقاب 
نقش  از  چشم اندازي  با  طاليي  قهوه اي  رنگ  با  زرين فام 
گل هاي شقايق، درخت سرو و درخت شکوفه، برگ هاي نوک تيز 

تأثيرات شيوه هاي ساخت   بررسي 
و تزيين  ظروف سفالي و سراميکي 
صفوي بر  نمونه هاي ساخته شده در 

دورة  قاجار   

تصوير۵. کوزة قليان،  قرن ۱۷م، موزة  ويکتورياوآلبرت،  شماره: -998
1876.   مأخذ:  همان.

تصوير۶. سلف دان، ساخت مشهد، موزه طارق رجب کويت،  شماره:  
TSR-765-CER. مأخذ: فهروري،۱۳۸۸: ۷۷.

تصوير۷. گلدان، ساخت اصفهان، قرن ۱۷م، موزة   ويکتورياوآلبرت، شماره: 
۱۹۰۲-۶۹۲. مأخذ:  سايت موزه.

1. luster ware
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شيوة تزيين مناظر و نقاشي گل و گياه در روح خود 
ابداعات منقوش کتيبه هاي قرون  تذهيب هاي حاشيه اي و 
گذشته را دنبال مي کنند (واتسون، ۱۳۸۲: ۲۳۴؛ تصاوير ۹ 
تا ۱۲). به گفتة برخي از پژوهشگران، کاربرد اين گونه نقوش 
روي ظرف سفالي و سراميکي نوآوري سفالگران زرين فام 
و نيز مديون آثار تذهيب کاران نسخ خطي اين عصر بوده 

است.

ظروف سفيد معروف به ظروف گامبرون١
گامبرون نام قديم بندرعباس است. در اين محل، کمپاني 
هلندي هند شرقي يک ايستگاه گمرک داشت که از اين بندر 
مقاديري از چيني آالت ايراني ساخته شده با خمير نرم را با 
کشتي به اروپا مي فرستادند. هرچند بخش عمدة سراميک هاي 
صادراتي ظروف سفيدآبي بوده است، واژة گامبرون براي 
ظرف هايي به کار مي رود که در آن ها رنگ سفيد غالب بوده 
است (آلن، ۱۳۸۳: ۶۸). اين نوع ظروف بدنة بسيار ظريف و 
نيمه شفاف و سفيدرنگ دارند. تزيينات آن به شيوة نقش کنده 
و مشبک انجام مي شده است. گاهي نقوش کم و محدود 
است  نقاشي شده  آن ها  روي  الجوردي  يا  سياه  رنگ  با 
(تصوير۱۳) و گروهي نيز يکپارچه و بدون نقش اند. در تمام 

اين ظروف لعاب شفافي بدنة ظريف، زيبا و سفيد را پوشانده 
است. اين ظروف به شکل هاي کوزه، کاسه با کف نيم کروي، 
پياله و پارچ ساخته شده اند و به کشورهاي اروپايي صادر 

مي شدند (تصاوير۱۳ و ۱۴).

ظروف چندرنگ ٢
از  رنگارنگ  نقوش  که  است  تزيين  نوعي  شيوة چندرنگ 
گل ها، پرندگان، حيوانات و انسان ها و... بر زمينه اي از لعاب 
سفيدرنگ اجرا مي شد و در نهايت پوششي از لعاب شفاف 
روي آن قرار مي گرفت. ظروف چندرنگ صفوي دو گونه اند: 
دسته اي به ظروف چندرنگ کرمان مشهورند و دستة ديگر 

گروهي از ظروف کوباچه را تشکيل مي دهند.

الف. سفالينه   هاي چندرنگ منطقة کرمان
اين ظروف داراي نقاشي هاي آبي روشن، سبز و قرمز روي 
زمينه سفيد هستند و طرح هاي گياهي و اسليمي و طوماري در 
حواشي و درون کارتوش ها در بدنه (تصوير ۱۵) و به ندرت 
طرح هاي انساني دارند. گل هاي ميخک از سفالينه هاي ايزنيک 
به شيوه اي نو در طرح هاي اين سفالينه ها ترکيب شده است. 
سفالينه هاي چندرنگ زيرلعابي در کرمان در طول سده هاي 
دهم تا دوازدهم (اوايل سدة شانزدهم تا هجدهم ميالدي) 

توليد مي شد (فهروري، ۱۳۸۸: ۷۵).

ظروف کوباچه٣  
فهروري اين دسته را شامل سه گروه مي داند:

۱. يکي از اين انواع سفالي بود که زير لعاب آبي يا سبز آن با 
رنگ سياه و نقوش گياهي و گلدار تزيين مي شد (تصوير ۱۹).

۲. ظروف نوع دوم با رنگ آبي نيلي همراه با نقوش طوماري، 
گل ها و در مواردي ماهي هاي در حال شنا و پرندگان نقاشي 
مي شد. کاربرد اين ظروف از اوايل سدة نهم تا اواخر سدة 

دهم رايج بود (تصوير ۱۸).
۳. اين نوع که کمي دير تر در بازار رواج يافت به صورت 
چندرنگ رنگ آميزي مي شد. گروهي از سفالينه هاي صفوي 

1.Gombroon

2. polychrome

 ۳. کوباچي (Kubachi) نام محلي است 
در داغستان قفقاز که احتماالً محل ساخت 
اين ظروف نبوده و به تعبير برخي از 
باستان شناسان آنان صنايع فلزي و يا 
جنگ  افزارهاي خود را با ظروف سفالي 
.(Lewis, 1976: 54) معاوضه مي کردند

تصوير۸.  بطري،موزة لوور، شماره: MAO 253. مأخذ: سايت موزه.

 EAX.1207  :تصوير۹.بشقاب زرين فام،موزة  اشمولن آکسفورد، شماره
. مأخذ: سايت موزه.

تصوير۱۰. تفدان، قرن ۱۷ م، موزة بريتيش، شماره : ME G 385.مأخذ: 
سايت موزه.
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مايل  قهوه اي  آبي،  متنوع  رنگ هاي  به  نقاشي هايي  داراي 
به قرمز، زرد و سبز است که در زير لعاب شفاف به  کار 

مي رفته است. 
مردان  بانوان،  چهره هاي  بيشتر  دسته  اين  تزيينات 
جوان و منظره هاي پر از گل را نشان مي دهد (همان: ۷۳؛ 
تصاوير۱۶ و ۱۷). به نظر برخي پژوهشگران، تأثير رنگ و 
نقش ماية ظروف ايزنيک ترکيه بر ظروف کوباچة صفوي 
را نيز نمي توان ناديده انگاشت، هرچند نقش پردازي و روش 
استفاده اين نگاره ها به صورت شيوه اي مستقل درآمده و 

رنگ وبويي کامًال ايراني دارد.

ظروف سالدن١ 
سالدون لعابي است که با افزودن کمي اکسيد آهن احياشده 
به وجود مي آيد و رنگ آن سبز مايل به خاکستري است. 
اين لعاب باعث مي شود که برجستگي هاي روي ظروف بهتر 
نمايان شود (کريمي و کياني، ۱۳۶۴: ۵۷). رنگ اين ظروف 
شامل انواع سبز تيره و روشن است که با تأثير فراوان از 
ظروف سبز سالدون چين ساخته شده است. اين ظروف 
خود شامل دو دسته اند: گروهي با تزيين برجسته و قالبزده 
ساخته شده اند و شکل آن ها دقيقًا شکل ظروف چيني است 
و نقوش تزييني آن ها اژدها، سيمرغ، ماهي و ابرهاي پيچنده 
است و دستة ديگر با تأثير اوليه از ظروف سالدن ولي با 
ابتکار هنرمندان ايراني و با نقوش و تزيينات جديد ساخته 

شده اند (تصوير ۲۰).
پس از شرحي که از انواع ظروف سفالي و سراميکي 
صفوي آورده شد، اکنون انواع ظروف سفالي و  سراميکي 
دورة قاجار٢ بررسي مي شوند. سفالينه هاي قاجار را مي توان 

در هفت گروه عمده بررسي کرد:

۱. سفالينة سفيدآبي در دورة قاجار
با تغيير پايتخت از اصفهان به شيراز در دورة زنديه و سپس 
به تهران در عهد قاجار، مراکز هنري نيز به اين شهر ها انتقال 
يافت و بار ديگر شرايط اجتماعي و اقتصادي رو به پيشرفت 
نهاد. افزايش جمعيت و توجه به معماري موجب تشويق 
سفالگران براي تهية کاشي به منظور تزيين بنا شد. در اصفهان 
کارگاه هاي ساخت ظروف سفالي سفيدآبي و  نيز مجدداً 
ظروف با نقاشي رنگارنگ زير لعاب رواج يافت. ساخت و 
توليد ظروف سفيدآبي در دورة قاجار همچنان تداوم يافت، 
اگرچه اين توليدات از کيفيت و مرغوبيت نمونه هاي صفوي 
برخوردار نبودند. استفاده از رنگ الجوردي تيره روي زمينة 

سفيد ظروف اين دوره را از صفويه متمايز مي سازد.
 همچنين به گفتة توحيدي در اين دوره نوعي ظروف با 
نقوش آبي مايل به سياه و تزيينات مشبک با لعاب شفاف در 
شهر نايين ساخته مي شد (توحيدي، ۱۳۸۴: ۲۸۸). شکل، طرح 
و تزيينات سفالينه هاي سفيدآبي دورة قاجار تا حدودي از 
نمونه هاي مشابه دورة صفوي پيروي کرده اند (تصاوير۲۳، 

تأثيرات شيوه هاي ساخت   بررسي 
و تزيين  ظروف سفالي و سراميکي 
صفوي بر  نمونه هاي ساخته شده در 

دورة  قاجار   

تصوير۱۱. کاسه، موزة ويکتورياوآلبرت،شماره: C.1965-1910. مأخذ: 
سايت موزه.

تصوير۱۲.جام، موزة   لوور، شماره: OA 6122.مأخذ: سايت موزه.

تصوير۱۳.کاسه، موزة ويکتورياوآلبرت، شماره: 394-1884.مأخذ: سايت 
موزه.

تصوير ۱۴. پارچ. موزة اشمولن آکسفورد، شماره:EA1978.176. مأخذ: 
سايت موزه.

تصوير۱۵.کوزه. موزة اشمولن آکسفورد، شماره:EA1978.1712. مأخذ: 
سايت موزه.

1.celadon

ادوار  در  سفالينه  طبقه بندي  در   .۲
مختلف، همواره مبناي انتخاب  نام 
سفالينه عالوه بر شيوة ساخت و تزيين 
برحسب معروفيت و شهرتي بوده که نزد 
مردم و صاحبان فن داشته  است، چنان که 
در انواع سفالينه هاي صفوي به سفال 
زرين فام (شيوة  تزيين)، سفال کوباچه 
و گامبرون (نام مکان)، سفال سفيدآبي 
پژوهشگران،  مي شود.  اشاره  (رنگ) 
نويسندگان و سياحان هريک از ديد خود 
سفالينه هاي قاجاري را طبقه بندي و به 
آن اشاره کرده اند. مثًال دوششوار آن ها 
را به چيني، بدل چيني و سفالينه تقسيم 
(دوششوار، ۱۳۷۸: ۱۹۷).  است  کرده 
همچنين واتسون سفالينه هاي قاجاري 
را در هفت دسته که شايد هيچ سنخيتي 
با يکديگر ندارند بدين شرح طبقه بندي 
کرده است: ۱) ادامة توليدات سنتي،  ۲) 
ظروف ساخت نايين، ۳) سفالينه هاي 
مينايي، ۴) سفالينه هاي مکتب علي محمد 
زرين فام، ۶)  سفال  شاگردانش، ۵)  و 
 (۷ محلي،  يا  روستايي  سفالينه هاي 
.(Watson ,2006)  سفالينه هاي جعلي
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از ظروف  نيز طرح هايي مشتق  برخي  اگرچه  ۲۴ و ۲۸). 
وارداتي خارجي (به خصوص چين و انگليس) دارند که در 
ترکيب با طرح هاي بومي، رنگ وبوي ايراني به خود گرفته اند 

(تصاوير ۲۱، ۲۵ و ۲۹). 
البته طرح ونقش برخي نمونه ها نيز ويژگي هاي مختص 
قاجاري دارد که در اين نمونه ها نقوشي چون خورشيدخانم، 
انسان هايي با ويژگي هاي ظاهري قاجاري، استفاده از تزيينات 
نوشتار و خوشنويسي با محتواي دعاهاي خير و اسامي ائمة 
اطهار، پرداختن به جزئيات با رنگ مشکي و آبي مشکي و ايجاد 
فضاهاي منفي با سوراخ هاي پرشده از لعاب به وفور ديده 
مي شود. آرتور لين نيز به اين ظروف سفيدآبي اشاره مي کند 
و در تزيينات آن عالوه بر نقاشي آبي رنگ از سوراخ هاي 
ستاره اي شکل پرشده از لعاب شفاف نام مي برد که به شکل 
الگوهايي از پرندگان و گل ها در کنار هم نظم گرفته اند. او 
اين ظروف را کارهاي هنري توده پسندي مي داند که توليد 
lane, 1975: 100-) آن ها در اين دوره رواجي نسبي داشت

101؛ تصاوير۲۷ و۲۲). در ظروف ساخت نايين نيز از شيوة 

کنده کاري روي ِگالبة تيره درکنار شيوة سفيدآبي استفاده 
شده است (تصوير۲۱). وجود ظروف سفيدآبي قاجاري در 
موزه ها و مجموعه هاي خصوصي و حتي خانه هاي مردم 
در دورة معاصر نشان مي دهد که ساخت اين نوع سفال 
بعد از دورة صفوي تداوم يافته و يکي از بيشترين توليدات 
سفالينه هاي اين دوره بوده است، اگرچه ظروف سفيدآبي 
دورة قاجار نسبت به نمونه هاي صفوي تزينات بسيار ساده 
تري دارند و ازنظر کيفيت، کميت و تنوع با آن قابل مقايسه 

نيستند.

۲. ظروف چندرنگ دورة قاجار
موفق ترين تالش ها در نقاشي زيرلعاب پس از کشف بدنة 
خمير شيشه در سدة ششم هجري (دوازدهم ميالدي) به 
دست آمد. رنگ ها يا به طور مستقيم روي بدنه يا روي سطح 
نازک کوارتزي به کار مي رفتند و سپس آن ها را با نوعي لعاب 
شفاف بي رنگ يا لعاب قليايي مسي آبي رنگ مي پوشاندند. 
به نوشتة پورتر، اين تکنيک در کاشان بيشتر بر گلدان ها 
نقش برجستة  کاشي هاي  روي  هرچند  مي شد،  استفاده 
قالبي نيز استفاده مي شد. سفالگران قاجار در ايران در سدة 
سيزدهم تا چهاردهم از اين تکنيک استفاده مي کردند (پورتر، 
۱۳۸۱: ۱۷). سفالينه هاي پلي کروم يکي از بيشترين توليدات 
سفالينه هاي قاجاري  است که شيوة طراحي و نقاشي آن ها 
مختص اين دوره است، اگرچه از لحاظ فني و شيوة ساخت 
با دورة پيش تفاوتي ندارد. ظروف چندرنگ اين دوره خود 

در سه گونه قابل طبقه بندي اند: 
در  شد،  اشاره  پيش تر  همان طورکه  نخست:  گروه 
ظروف چندرنگ کرمان در اواخر قرن هفدهم و اوايل قرن 
هجدهم ميالدي ترکيب جالبي از طرح هاي سفيدآبي همراه 
با رنگ هاي قرمز متمايل به قهوه اي و سبز ديده مي شود که 

تصوير۱۶. موزة   بريتيش،شماره: MAO 656. مأخذ: سايت موزه.

تصوير۱۷.موزة بريتيش،شماره:   MAO 656.  مأخذ: همان

تصوير۱۸. موزة طارق رجب کويت،شماره: TSR628cer. مأخذ: فهروري، 
.۷۳ :۱۳۸۸

تصوير۲۰. موزة بريتيش، شماره: MEOA1925.11-21 .مأخذ: همان

تصوير۱۹.موزة  بريتيش،شماره:  Ucad 27780. مأخذ: سايت موزه.
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به نظر مي رسد اين نوع رنگ آميزي تمايل نقاشي سفيدآبي 
به نقاشي چندرنگ زيرلعاب را در اواخر دورة صفوي نشان 
مي دهد. از اين زمان تا دورة قاجار، به تدريج شاهد جايگزيني 
نقوش انسان ها و مناظر ايراني به جاي مناظر و نقش هاي 
چيني روي سفالينه هاي سفيدآبي هستيم. احتماًال در پي اين 
تغيير، نياز به استفاده از رنگ هاي بيشتر براي رنگ آميزي 
اين نقش ها احساس شده است، چنان که در تصوير۳۰، که 
نمونه اي از سفالينة چندرنگ اواخر صفوي است، استفاده از 
رنگ قهوه اي درکنار رنگ آبي ديده مي شود. همان طورکه در 
تصاوير ۳۱ و ۳۲ مشاهده مي شود، در اين ظروف قاجاري 
نيز رنگ هاي ديگري چون سبز و صورتي و زرد ليمويي 

کم رنگ به رنگ هاي سفيد و آبي افزوده شده است.
بطري ها  چندرنگ  سفالينه هاي  ديگر  نوع  دوم:  گروه 
و گلدان هاي کوچک يا با اندازة متوسطي هستند که زمينة 
روشن اغلب نخودي، کرم و سفيد با ته رنگ هاي مختلف رنگي 
دارند. اين دسته از ظروف در موزه ها کمتر ديده مي شود، 
اما در عتيقه فروشي هاي خارجي و داخلي به تعداد زيادي 
موجودند و شمارشان به اندازه اي است که نمي توان آن ها 
را ناديده گرفت. اين  گونه ظروف در نيمة دوم سدة سيزدهم 
در تهران، اصفهان و نطنز رواج بسياري داشتند. نقوش اين 
سفالينه ها که معموًال ترکيب بندي محکم و استوار دارد با رنگ 
سياه قلم گيري و با طيف گسترده از رنگ هايي چون سبز، 
فيروزه اي رنگ آميزي  آبي، زرد،  قهوه اي،  قرمز  صورتي، 
شده اند. آرتور لين دربارة اين نوع از ظروف نوشته است: 
«در آغاز قرن نوزدهم توليدات متنوعي از ظروف چندرنگ 
نقاشي شده در سبک رايج ولي نه چندان جذاب وجود داشت و 
گروهي شامل بشقاب ها و کاسه هاي کوچک بي دوام با لعاب 
نازک بودند که نقاشي هايي با رنگ هاي آبي، بنفش، قهوه اي 
شکالتي و سبز با دورگيري مشکي دارند و طرح هاي ساده 
و بي پيرايه اي را نشان مي دهند. اين نمونه ها ويژگي هايي 
با الگوهاي مواج در حاشيه و جفت پرندگان نشسته دارند 
يا بطري هايي که نقوش آن ها به تناوب گل هاي روييده از 
 .(lane, 1975 :85) «برآمدگي تپه مانندي را نشان مي دهند

به طور کلي، ترکيب بندي رنگي در اين ظروف ازلحاظ 
به کاررفته  دارد و نقش و طرح  بصري چرخشي موزون 
در آن ها عبارت اند از: نقش مايه هاي گياهي (اغلب بوته هاي 
انتهاي ظرف  در  تپه مانند کوچکي  برآمدگي  از  که  ختايي 
روييده و در سطح ظرف افشان مي  شوند)، پرندگان، ماهي 
و ديگر حيوانات و به ندرت تصاوير انساني که با ضرباهنگ 

نوک قلم مو، سريع، روان و شتاب زده ترسيم شده اند.
 اين شيوة طراحي براي ظروف ارزان قيمت که براي 
ظروف مصرفي عموم مردم بوده است و به علت کمبود زمان 
و کاهش هزينه، دقت چنداني در آن ها صرف نشده و رنگ ها 
از خطوط دورگيري بيرون زده اند. در ظروف سفارشي و 
گران قيمت، که وقت بيشتري براي آن ها صرف شده است، 
دقت و ظرافت بيشتري به چشم مي خورد. در اين ظروف، 

تأثيرات شيوه هاي ساخت   بررسي 
و تزيين  ظروف سفالي و سراميکي 
صفوي بر  نمونه هاي ساخته شده در 

دورة  قاجار   

تصوير۲۱.موزة ويکتورياوآلبرت، احتماال ساخت نايين،    شماره: 
1786-868، مأخذ: سايت موزه

تصوير۲۲. موزة  ويکتورياو آلبرت، شماره: 1889-517.مأخذ:  همان

تصوير۲۳. موزة  ويکتورياوآلبرت،شماره: C.1-1912. مأخذ:   همان

 ,Watson2004:مأخذ.LNS368C :تصوير۲۴. موزه  مليکويت، شماره
.۴۸۱

 .Atil,1975: 21    :تصوير۲۵.   فريرگالري،شماره:08132. مأخذ
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شماره۲۴ زمستان۹۱
۷۵

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

لعاب شفافي که روي نقش ها را پوشانده است اغلب پر از 
َترک هاي مويي است. توليد اين نوع سفالينه در دورة پهلوي 
است.  بوده  قاجار  ادامة شيوة  که  است  داشته  تداوم  نيز 
نمونه هايي از اين ظروف در تصاوير ۳۳، ۳۴ و ۳۵ قابل 

مشاهده است.
گروه سوم: ساخت اين سفالينه ها مشخصًا به دورة 
اِحياگري (اواخر نيمة دوم قرن سيزدهم) باز مي گردد. با 
آثار  به دنبال  نمايندگانشان  و  غربي  مجموعه داران  ورود 
اصيل صنايع دستي به ايران، نوعي گرايش به احياي گذشته 
در هنر پديدار شد. نياز به ايجاد تصويري فرهنگي، خاصه در 
نمايشگاه هاي اروپايي و اياالت متحده، سبب ظهور شيوه هاي 

مختلف احياي گذشته در ايران شد.
 در اين نمايشگاه ها توجه غربيان به تاريخ کشورهايي از 
مناطق ديگر جهان که با هدف معرفي خود به آنجا آمده بودند 
پاسخ داده مي شد. حضور ايرانيان در نمايشگاه هاي بين المللي 
درمقايسه با ساير کشورهاي خاورميانه بسيار دير و کند اتفاق 
افتاد، اما درنهايت حضور آن جايگاه تثبيت  شده   اي پيدا کرد 
که به دوران صفويان مربوط بود. در دهة ۱۸۸۰م (۱۳۰۷-

۱۲۹۷ق) کوشش هاي آگاهانه اي صورت گرفت تا جوهرة 
فرهنگ ايراني را از دل تاريخ بيرون آورد. ناصرالدين شاه در 
سومين سفرش به اروپا از نمايشگاه جهاني پاريس در سال 
۱۸۸۹م که به مناسبت صدمين سالگرد انقالب فرانسه برگزار 

شده بود ديدن کرد. 
آثار  براساس  ايران  غرفه هاي  نيز  نمايشگاه  اين  در 
دوران صفويان شکل گرفته بود. در اواخر قرن سيزدهم، 
عالوه بر سفالينه ها آثار فلزي، چوبي و مقوايي نيز به سبک 
و سياق هنر صفويه ساخته مي شد. همچنين در نمايشگاه 
۱۹۰۰م پاريس که مظفرالدين شاه در نخستين سفرش به 
اروپا از آن ديدن کرد غرفه هاي ايران در کواي دو اورسي  
اين مراسم، غرفه هاي  بود. در  به سبک و سياق صفويه 
ايران را بنا به درخواست حکومت قاجار با الهام از مدرسة 
شاه سلطان حسين در اصفهان ساخته بودند. در اين غرفه 
اشيايي چون فرش، پارچه، اثاثية منزل و جواهر و سفالينه و 

لوازم غذاخوري گردآوري شده بود. 
بازگشت به هنر و فن دورة صفويه نخستين جنبش 
قرن  اوايل  و  سيزدهم  قرن  در  که  نبود  احياگرايانه اي 
چهاردهم در ايران سربرآورد. شمايل نگاري پيش از اسالم 
نيز در دوران قاجار احيا شد، اگرچه نقش برجسته هاي عظيم 
بر صخره ها که ملهم از هنر هخامنشيان و ساسانيان بود 
در دورة فتح علي شاه و ناصرالدين شاه نيز ساخته مي شد 

(خليلي و ورنويت، ۱۳۸۳: ۲۴۳). 
سفالگران  الهام بخش  احياگري  نگرش  دوره،  اين  در 
۱۸۸۹م  سال  نمايشگاه  در  شد.  نيز  تهران  و  اصفهان 
سفالينه هاي رنگارنگي که به سبک هنر صفويه ساخته شده 
سال ها،  اين  در  گرفت.  قرار  همگان  ديد  معرض  در  بود 
سفالگران ايراني به ساخت سفالينه هايي دست زدند که گاه 

 ،jean soustilتصوير۲۶. کاسه، پاريس،مجموعة  خصوصي
.Soustil: 1985, 306 :مأخذ

تصوير۲۷. موزة   ويکتورياوآلبرت،شماره:۵۹۱-۱۸۸۹: مأخذ: سايت موزه.

.CER1776TSR.363:تصوير۲۸. موزة  طارق رجب کويت، شماره

تصوير۲۹. موزه بروکلين نيويورک، شماره:۲۰۰۵,۳,۵،  مأخذ: سايت موزه.

تصوير۳۰.موزة  ملي ايران، قرن ۱۳- ۱۲ق. مأخذ: موزة  ملي ايران.
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تأثيرات شيوه هاي ساخت   بررسي 
و تزيين  ظروف سفالي و سراميکي 
صفوي بر  نمونه هاي ساخته شده در 

به تاريخ کشورشان ارتباط داشت يا کوششي براي احياي دورة  قاجار   
سبک و شيوة ساخت سفالينه هاي قرون ميانه بود. در يکي از 
انواع سفالگري که در تهران رواج داشت، نقش هاي رنگارنگ 
اثر سنگين،  بدنة  قرار مي گرفتند.  لعاب  از  زير اليه اي  در 
با اليه اي  بود،  پخته شده  به خوبي در کوره  سفيدرنگ و 

ضخيم از لعاب شفاف که هيچ ترکي نداشت (همان: ۲۱۱).
به اعتقاد آرتور لين، اين تالش احياگرانه در سفالگري 
ايران در ميان سال هاي ۱۸۹۰-۱۸۶۰م به منظور جلب عالقة 
جهانگردان و صادرات به اروپا بوده است. در اين دوره، 
کاشي هاي ساخت تهران با انسان هاي ملبس به جامة صفوي 
نوع  اين  در  به کاررفته  رنگ هاي  بودند.  رايج  انگليس  در 
ظروف شامل انواع آبي، منگنز، صورتي، بنفش و فيروزه اي، 
سبز زيتوني، قرمز قهوهاي، سياه و نوعي زرد درخشان 
بود. ظروف ساخته شده شامل انواع گلدان کوچک و بزرگ، 
بطري ها و کوزه ها، شمعدان، چراغ و ديگر اشيايي بودند که 

بيشتر جنبة تزييني داشتند.
 تعدادي از اين اشيا که گاه به شيوة سفالگري صفوي 
ساخته و رنگ آميزي شده بودند به نمايشگاه هاي جهاني 
پاريس ۱۸۸۹م فرستاده شدند. برخي از اين کاالها را نيز 
اين  در  کردند.  خريداري  موزه ها  و  غربي  مجموعه داران 
ميان، موزة ويکتوريا و آلبرت (کنزينگتون جنوبي) مقدار 
 lane, 1975) قابل توجهي از اين سفالينه ها را خريداري کرد

.(:86

نقوش به کاررفته در تزيينات اين ظروف بيشتر شامل 
و  بزم  مجالس  از  صحنه هايي  چون  انساني  مضامين 
ضيافت هاي درباري و مهماني شاهان و صحنه هاي رزمي و 
شکار و دراويش و موضوعات تغزلي، تاريخي و ادبي مانند 
خسرو و شيرين و داستان هاي شاهنامه يا گل ومرغ است. 
نحوة ترسيم فضا در اين ظروف صحنه هاي نگارگري ايراني 

را تجسم مي بخشد. 
نقش گل ومرغ در اين سفالينه ها (تصوير۳۷) ملهم از نقش 
گل ومرغ نقاشي هاي اشياي الکي اين دوره است. نمونه هايي 
از اين ظروف در تصاوير ۳۶ تا ۳۸ قابل مشاهده است که 
تاريخ شان به نيمة دوم قرن سيزدهم باز مي گردد. براي 
نمونه، در تصوير ۳۸ صحنه اي از نوازندگي انسان هايي ملبس 
به جامة صفوي در بشقاب و در تصوير ۳۶ در قاب هاي مجزا 
مجلس بزم درباري شاه عباس و کيخسرو در بدنة گلدان و 
همچنين صحنه اي از روايت شيرين و فرهاد در گردن گلدان 

نقاشي شده است.
 

۳. ظروف زرين فام
طي سدة دوازدهم و اوايل سيزدهم، شيوةزرين فام از ميان 
نرفت، هرچند تا زمان مجدد آن در نيمة دوم سدة سيزدهم 
فقط يک اثر مستند در اختيار داريم: کاسه اي در موزة هيتنز 
زيرلعاب  در  را  گياه  و  گل  نقوش  عمدتًا  که  دوسلدروف 
زرين فام مايل به قرمز با رنگ آبي زيرلعاب و نسبتًا فشرده 

.CER1773TSR.364:تصوير۳۱. موزة طارق رجب کويت، شماره
  feharvari ,2000:300  :مأخذ

.CER1774TSR.365 :تصوير ۳۲. موزة طارق رجب کويت،شماره
مأخذ:  همان

تصوير۳۳. صراحي، اواخر قاجار و اوايل پهلوي، موزة   مردم شناسي کاخ 
گلستان.   مأخذ:  نگارنده.

تصوير۳۴. گلدان، مأخذ: جيکالرک،۱۳۵۵: ۸۶.

تصوير۳۵.  حراجيeby،  لندن
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شماره۲۴ زمستان۹۱
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

تاريخ  و  محمديوسف  به امضاي  اثر  اين  مي کند.  ترکيب 
۱۲۱۲ق است. هيچ قطعة تاريخ دار ديگري که بتوان بي واسطه 
به آن ارتباط داد وجود ندارد، هرچند آثار مشابه تاريخ داري 
هستند که فقط نقوش آبي زيرلعاب دارند و متعلق به اوايل 
قرن سيزدهم هستند (واتسون، ۱۳۸۲: ۲۴۰). نيمة دوم سدة 
سيزدهم بار ديگر شاهد رواج اين شيوه است. اين امر احتماًال 
در عالقة اروپاييان به فن مذکور ريشه دارد. سفالينه هاي 
صيقلي شده را در اواخر سدة سيزدهم به سبب جلب رضايت 
مجموعه داران اروپايي و با تقليد از الگوهاي صفويه و پيش 

از صفويه مي ساختند (خليلي و ورنويت، ۱۳۸۳: ۲۱۴). 
مورداک اسميت سرپرست ادارة تلگراف تهران در دورة 
قاجار که به هنر ايران عالقه مند بود توجه خود را به آثار 
همان دوره نيز معطوف داشت. به ويژه سفالگري از اهالي 
داد.  قرار  خود  حمايت  مورد  را  علي محمد  به نام  اصفهان 
توليدات علي محمد بيشتر کاشي است و دو قطعةزرين فام 
از او شناخته شده است که يکي کاشي کتيبه داري در موزة 
ويکتوريا و آلبرت است و به وضوح از شيوة سدة هفتم تقليد 

کرده است. 
ديگري محراب کوچکي است که به احتمال زياد براي 
جايگزيني محرابي اصلي که از بين رفته يا خسارت ديده 
طراحي شده است و امضاي علي محمد اما تاريخ ۷۵۱ق را 
دارد. اين محراب از کيفيت بااليي برخوردار است و تزيينات 
آن با نقوش گلدار و اسليمي که به نحوي متراکم تمام سطح را 
پوشانده است، چيزي به طراحي سدة هشتم مديون نيست، 
اما از شيوة پرنقش ونگار سدة سيزدهم در ايران است. ساير 
قطعات را مي توان برمبناي اين دو قطعه به سبک او منسوب 
دانست (همان، ۲۱۵). فهروري رنگيزه هاي زرين فام دورة 
قاجار را همان رنگ هاي دورة صفوي مي داند، با اين تفاوت که 
رنگيزة قرمز مسي به سمت رنگ صورتي متمايل شده است. 
او همچنين کاربرد رنگ آبي کبالت درکنار تزيين زرين فام را 
از ويژگي هاي اين شيوه در دورة قاجار مي داند (فهروري، 

۱۳۸۸: ۷۵؛ تصوير ۴۲). 
نقوش و طرح هاي تزييني به کار رفته روي اين ظروف 
نيز اکثراً نقش هاي گياهي است که گاه کامًال برمبناي شيوة 
کامًال  طرح ها  گاه  و   (۳۹ (تصوير  است  صفوي  طراحي 
برمبناي اصول طراحي دورة قاجار است (تصاوير ۴۰ و 
۴۱). در دورة قاجار سفال زرين فام ازلحاظ شيوة ساخت 
کامًال شبيه دورة صفوي است و ابداع جديدي دراين زمينه 
صورت نگرفته است، اگرچه شکل اين ظروف بيشتر کاسه ها 
و گلدان هاي کوچک اند و تنوع و زيبايي نمونه هاي مشابه 

دورة صفوي را ندارند.

۴. سفالينه هاي فيروزه اي با تزيين قلم سياه
از ظروف سفالي که توليد آن در دورة قاجار  يکي ديگر 
متداول بوده است سفالينه هايي با تزيينات نقوش قلم سياه 
زير لعاب شفاف سبزآبي (فيروزه اي) است. توليد اين نوع 

تصوير۳۶. گلدان بزرگ و جزئيات آن،مجموعة ناصر خليلي، شماره:
 pot 1286. مأخذ:  خليلي و ورنويت، ۱۳۸۳ :۲۴۰.

تصوير ۳۷. موزة  دکتر مقدم تهران. مأخذ: نگارنده.

تصوير۳۸.بشقاب، موزة  فيتزويليام کمبريج، شماره:c.26-1996. مأخذ:
سايت موزه.

تصوير۳۹.   فنجان کاسه، موزة دکترمقدم دانشگاه تهران، شماره:۳.
مأخذ:   نگارنده.

تصوير۴۰. کاسه، مجموعة  خليلي،شماره: Pot 1535. مأخذ: خليلي و 
ورنويت، ۱۳۸۳: ۲۴۶.
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سفالينه در دورة صفويه نيز معمول بود، اگرچه ازلحاظ 
کيفيت در درجة باالتري قرار داشت و در تزيينات زيرلعابي 
از رنگ هاي الجوردي و سبز تيره و مشکي براي طراحي 
نقوش استفاده مي شد. اين سفالينه ها در دورة تيموري و 
صفوي دسته اي از ظروف کوباچه بودند. اين نوع ظروف 
زيبا به علت شيوة آسان ساخت و صرف وقت و هزينة اندک 

براي استفاده عموم بسيار مناسب بود. 
تنوع نقوش به کاررفته بر اين ظروف اکثراً نقش ها و 
طرح هاي هندسي و گياهان سادة تجريدي و انتزاعي است که 
به سرعت طراحي شده اند (تصوير ۴۵) و به ندرت طرح هايي 
ملهم از شرق دور نيز در آن ها ديده مي شود (تصوير ۴۳). 
چون  ديگري  شيوه هاي  از  گاه  قلم سياه  تزيينات  درکنار 
تزيينات مشبک و ايجاد فضاهاي منفي به صورت سوراخ هاي 

پرشده از لعاب استفاده شده است (تصوير ۴۴).
انواع  چون  ظروفي  سفالينه ها،  نوع  اين  َاشکال  تنوع   
کوزه ها و خمره هاي بزرگ، گلدان ها و کاسه ها، انواع بشقاب 
دربرمي گيرد.  را  فنجان  و  پرنده  غذاي  و شمعدان، ظرف 
اسکارس از شهر قم به عنوان يکي از مراکز توليد اين نوع 
سفالينه در دورة قاجار نام برده است: «قم عالوه بر ظروف 
تک رنگ خود، چراغ ها و بشقاب هايي که با طرح هاي سياه 
زير لعاب شفاف فيروزه اي نقاشي مي شدند توليد مي کرد» 

(اسکارس، ۱۳۸۸: ۵۵۶).

۵. چيني هاي مينايي ساخت چين معروف به چيني مرغي
اين گروه نوعي از سفالينه با تزيينات رنگارنگ رولعابي است 
که از چين به ايران وارد شد و مورد استقبال خواص و عموم 
افراد جامعه قرار گرفت. «چيني هاي ميناکاري شده در ايران 
بسيار گران قيمت بودند. اين ظروف از قرن دوازدهم به ايران 
وارد مي شدند. در دورة حکومت چي ين النگ (۱۷۹۶-۱۷۳۶م) 
چيني آالت با نقش گل را بسيار مي ساختند. در قرن سيزدهم 
چيني هاي ميناکاري شده در ايران شبيه سازي مي شدند. هنر 
ساخت چيني هاي ميناکاري شده در ديگر مناطق آسياي 

مرکزي نيز تقليد مي شد. 
براي مثال، اوستاکاظم، اهل سمرقند، تکنيک ساخت اين 
نوع چيني را پيش از آنکه در سال ۱۸۵۷م به زادبوم خود 
برگردد در مشهد فراگرفت» (خليلي و ورنويت، ۱۳۸۳: ۱۵۲). 
جنيفر اسکارس دربارة تأثيرات اين سفالينه هاي وارداتي 
بر نمونه هاي قاجاري مي نويسد: «به طور کلي، از ارضاي 
از  واردات  ازطريق  رنگارنگ  سفالگري  براي  ايراني  ذوق 
اروپا و خاور دور مي توان صحبت کرد که نمونه هاي آن در 
نقاشي هاي اوايل قاجاريه ترسيم شد ه اند (کاسه هاي گلدار و 

بشقاب ها با گل هاي فراوان افشان و حاشيه هاي مشبک). 
مقداري از ظروف و لوازم سفالي چندرنگ ايراني نيز در 
داخل توليد مي شد که بسياري از آن ها باقي مانده اند. ساخت 
آن ها عالي و از سفال زرد نخودي و پوشيده از اکسيد قلع 
سفيدرنگ کدر که سطح ظرف را براي تزيين مناسبي از 

تأثيرات شيوه هاي ساخت   بررسي 
و تزيين  ظروف سفالي و سراميکي 
صفوي بر  نمونه هاي ساخته شده در 

دورة  قاجار   

تصوير ۴۱. موزة ويکتوريا و آلبرت، شماره:C.797-1909. مأخذ: سايت 
موزه.

.NO.353.CER1170TSR :تصوير ۴۲. موزة طارق رجب کويت.شماره
. 291feharvari : 2000  :مأخذ

تصوير۴۳. کوزة کوچک، موزة اشمولن، شماره:۰۸,۱۵۷,۱.مأخذ: سايت 
موزه.

تصوير۴۴. کاسه، موزة فيتزويليامکمبريج، شماره: c.4.191.مأخذ: سايت 
موزه.

تصوير۴۵. پيه سوز، موزة  ويکتورياوآلبرت، شماره: HMC.72 مأخذ: 
سايت موزه.
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شماره۲۴ زمستان۹۱
۷۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

نقاشي ميناي شفاف آماده مي کرد (آبي کبالت، ارغواني، زرد، 
سبز چمني، سرخ آهني و لکه هاي طاليي). شکل هاي آن ها نيز 
ُپرَزرق وبرق و شادند: کاسه ها و بشقاب هاي بزرگ، ظروف 
لوله دار، ضمن آنکه طرح ها ملغم هاي از مضامين ايراني و 

چيني هستند» (اسکارس، ۱۳۸۸: ۵۵۷).
و  گل  تصاوير  به  منقوش  حاشيه ها  ظروف،  اين  در 
پرنده، ميوه، حشراتي چون پروانه و همچنين صحنه هاي 
زندگي انسان هاي چيني از تصاوير اجراشده در فضاهاي 
اصلي ظرف اند. طرح هاي اين نوع ظروف وارداتي از چين 
(تصوير ۴۸) به سبب استقبال عموم توسط سفالگران ايراني 
عينًا تقليد مي شد، اما به تدريج در اين ظروف صحنه هايي از 
زندگي انسان هاي ايراني با لباس هاي قاجاري و مناظر ايراني 
و اروپايي (معموًال درباريان) جايگزين مناظر و پيکره هاي 
چيني مي شوند (تصوير ۴۶). اين ظروف به سفارش شاهان و 
شاهزادگان و مقامات دولتي و تجار و اشراف ساخته مي شد 
و معموًال در کتيبه اي روي ظرف تاريخ و نام سفارش دهنده 
يا ابياتي از اشعار معروف به خط ثلث يا نستعليق نوشته 

مي شد (تصوير ۴۷).

۶. ظروف شبيه سازي شده از نمونه هاي ايزنيک١
در پي برگزاري نمايشگاه هاي بين المللي هنر اسالمي در 
اروپا و عالقه مند شدن محققان و مجموعه داران غربي به 
هنري  آثار  نوزدهم،  قرن  در  اسالمي  سرزمين هاي  آثار 
سرزمين هاي اسالمي ازجمله آثار سفالي و سراميکي مورد 
سفالين  آثار  که  بود  دوران  همين  در  گرفت.  قرار  توجه 
اولين بار توجه اروپاييان  ايزنيک نيز براي  قرن شانزدهم 
را به خود جلب کرد و نقش مايه هاي اين سفالينه ها مورد 
الهام سفالگران اروپايي واقع شد. از سويي، در اواخر قرن 
نوزدهم به دنبال متداول شدن نظرية تکامل تمدن ها در غرب، 
قوم آريايي را قومي برتر مي دانستند و ايرانيان را مردماني 
داراي تمدن کهن مي شناختند که داراي پشتوانة هنري قوي 
هستند، درحالي که براي اعراب و ترک ها ارزشي قائل نبودند 
و فرهنگ آن ها را وامدار ايرانيان مي دانستند و به اين دليل، 
در اين سال ها همگان گمان مي کردند که سفالينه هاي عثماني 
ايراني ساخته  ايراني يا تحت تأثير هنر  توسط سفالگران 
مي شوند (خليلي و ورنويت، ۱۳۸۳:  ۲۱۲). دليل ديگر اين 
صنعت  درخشان  پيشينة  در  مي توان  را  غربي ها  تصور 
سفالگري تيموري و صفوي پي گرفت. اشتراک مذهبي و 
مرز مشترک جغرافيايي ايران و ترکيه همواره سبب تبادالت 

هنري، فرهنگي و اقتصادي بوده است. 
بنا به تحقيقات پورتر، از قرن هشتم تا شانزدهم ميالدي 
در بناهاي عثماني کاشي کاري قابل مالحظه اي وجود دارد 
که ازنظر سبک و شيوه تأثير نيرومند کاشي کاران ايران و 
آسياي مرکزي را نشان مي دهد. ويژگي اصلي طرح هاي 
گل وبرگ دار سبک بين المللي تيموري، که آميزش شگفت آور 
از نقش مايه هاي سنتي اسالمي با طرح هاي ملهم از نقوش 

تصوير۴۶. نمونه اي ازظروف مينايي شبيه سازي  شده در ايران،موزة 
ويکتورياوآلبرت،  شماره:  632-1878.  مأخذ: سايت موزه.

ايران،موزه  تصوير۴۷. نمونه اي ازظروف مينايي شبيه سازي شده در 
ويکتورياوآلبرت،  شماره:  1876-1694،  مأخذ:  همان.

تصوير ۴۸. نمونه اي ازظروف مينايي ساخت چين،موزة    توپقاپي  سراي.
.krahl, 2000 :مأخذ

تصوير۴۹. موزة   ويکتورياوآلبرت، شماره: 1899-125.مأخذ: سايت موزه.

تصوير۵۰. موزة  اشمولن آکسفورد، EA.1978.1483. مأخذ: سايت موزه.

Iznik..۱  يا Isnik   : توليد اين کاشي، که به 
نقش و رنگ آبي زيرلعابي شناخته شده 
است، از اواسط سدة ۱۰ق/۱۶م آغاز شد، 
و شهر ازنيق در دورة عثماني بدان شهره 
بوده است. به نظر مي رسد پيش از سال 
۹۶۰ق کوره هاي ازنيق بيشتر سفالينه 
توليد مي کردند تا کاشي، ولي، در حدود 
همين سال، کاشي کاري سه بناي بزرگ، 
يعني قبه   الصخره در اورشليم، مسجد 
سليمانيه در دمشق و مجموعة بناي 
سليمانيه در استانبول، سبب دگرگوني 
کاشي هاي  پيش ازآن،  شد.  روند  اين 
عثماني شش ضلعي و گونه اي از کاشي  
شکل  به   سپس  و  هفت رنگ بودند 
چهارگوش با طرح هاي زيرلعابي تغيير 
کردند. نوآوري ديگر اين دوره آن بود 
که اليه اي ضخيم از قرمز نيز به عنوان 
رنگ زيرلعابي بر سفال اضافه شد و 
بدين سان چهرة شاخص سفال ازنيق 
:۱۰۹؛   ۱۳۸۱ پورتر،  (نک.  آمد  پديد 

ديانت، ۱۳۷۷: ۶۲).
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تأثيرات شيوه هاي ساخت   بررسي 
و تزيين  ظروف سفالي و سراميکي 
صفوي بر  نمونه هاي ساخته شده در 

دورة  قاجار   

شمارة 
تصوير

ويژگي هاي قاجاري نمونة قاجاري
(وجه تمايز با 

نمونه هاي صفوي)

وجوه اشتراک
 (تأثيرات از 

نمونه هاي صفوي)

شمارة نمونة صفوي
تصوير

گرايش به سمت ۲۱
سفالينة چندرنگ

 (استفاده از  قهوه اي در
 گردن ظرف)

ـ شيوة ساخت و تزيين
ـ شکل ظرف

ـ نقش اسليمي ختايي
ـ استفاده از دو نوع رنگ 

آبي

۷

شيوة ترسيم نقش ۲۸
گل ها و گياهان 

کامًال قاجاري است.

- شيوة ساخت و تزيين
- شکل ظرف

۵

-  نقوش به کاررفته (نوشتارها)۲۷ و۲۲
- تفاوت در ظرافت و

  الگوهاي نقوشي که با 
فضاهاي منفي پرشده با

 لعاب ايجاد شده اند.

ـ  شيوة ساخت و تزيين
ـ رشيوة تزيين 

(سوراخ هاي پرشده از 
لعاب)

۴

جدول ۱. مقايسة  تطبيقي ظروف سفالي و سراميکي صفوي و نمونه هاي ساخته شده در دورة قاجار

چيني را نشان مي دهد، در انواع شاخه هاي هنري عثماني 
امضاي  و  سبک  و  يافت  رواج  ميالدي  پانزدهم  قرن  در 
صنعتگران تبريزي در کاشي کاري بناهاي ترکيه مؤيد اين 
نظر است. اين هنرمندان صنعتگر با توسعة طيف رنگ ها، 
دلفريب  و  زيبا  کاشي هاي  هفت رنگ  و  زيرلعابي  به شيوة 
توليد کرد ه اند. در اوايل قرن شانزدهم ميالدي، سلطان سليم 
چالدران  نبرد  در  (۹۲۷-۹۱۸ق/۱۵۲۰-۱۵۱۲م)  عثماني 

افزون بر  را  تبريزي  هنرمندان  و  صنعتگران  صفويان  با 
غنايم جنگي به غنيمت برد و در اين زمان اقتباس از سبک 
کاشي کاري ايراني بار ديگر متداول شد. همچنين در دورة 
سلطان سليمان عثماني (۱۵۶۶-۱۵۲۰م)، که قلمرو عثماني 
بسيار گسترده شده بود، براي ساخت و تعمير پروژه هاي 
ساختماني دمشق، قبة الصخره و اورشليم گروهي از اين 

صنعتگران به کار گرفته شدند. 

تصوير ۵۱.موزة بريتيش،شماره: ME G 1983.4. مأخذ: سايت موزه.

تصوير ۵۲.موزة  بريتيش،شماره: ME G 1983.2.مأخذ: همان

تصوير ۵۳. موزة ويکتورياوآلبرت،شماره:  1876-1378 ، مأخذ: سايت موزه.

تصوير ۵۴.  موزة  ويکتوريا وآلبرت،شماره: 1876-1381.مأخذ:  همان
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امضا (خط سفالگر و تاريخ ۲۴
به سبک قاجار

ـ  شکل ظرف
ـ شيوة ساخت و تزيين
ـ نوع  و سبک نقوش 

گياهي و هندسي

۱

نقش دروني ظرف و شيوة ترسيم ۲۵
آن قاجاري است.

ـ شيوة ساخت و تزيين 
(نقاشي زيرلعاب)

ـ نقش بيروني ظرف 
(مناظر چيني)

۶

طرح ونقش و نحوة ترسيم۲۶ و ۲۹
 نقوش کامًال قاجاري است.

ويژگي هاي تزييني نمونه خاص شيوة ساخت و تزيين
دورة قاجار است و نمونه مشابه 

صفوي ديده نشد.

ـ نوع نقش (مناظر چيني)۴۴ و۴۳
ـ نوع و سبک نقوش گياهي 

و استفاده از فضاهاي منفي
 پرشده از لعاب درکنار تزيينات

 نقوش سياه رنگ زيرلعاب

شکل و شيوة ساخت و تزيين 
ظرف (دسته اي از ظروف 

کوباچه

۱۹

ـ نحوة رنگ آميزي و سبک ۳۸
طراحي  

ـ نقوش گل ها و گياهان زمينه
ـ اسليمي هاي منظم و متراکم

در حاشيه
ـ شکل بشقاب

ـ شيوة ساخت
ـ تزيين (نقاشي زيرلعاب)
ـ ترکيب بندي کلي نقوش

ـ لباس و دستار افراد با 
ويژگي هاي صفوي

۱۷

ـ شيوة ترسيم نقوش۳۱ و۳۲
ـ ويژگي هاي ظاهري قاجاري در 

ترسيم پيکره ها
ـ دسته هاي به شکل حيوان (متأثر 

از ظروف فلزي)

شيوة ساخت و تزيين:
ـ سفالينه هاي سفيدآبي که 

به  سفالينه هاي چندرنگ 
گرايش دارد.

- نقوش انساني (شيوة 
نشستن پيکره)

- تاحدودي شکل ظرف

۳۰

ـ نقش و شيوة ترسيم نقش۳۶
ـ دسته هاي حيواني (متأثر از 

ظروف فلزي)
ـ ويژگي هاي ظاهري قاجاري در 

ترسيم پيکره ها

ـ شيوة ساخت و تزيين 
(نقاشي زيرلعاب)

ـ موضوع ملهم از تاريخ 
صفوي (مجلس بزم درباري 

شاه عباس)

شکل ظرف و ويژگي هاي 
تزييني نمونه خاص دورة قاجار 

است.

رنگ آميزي و نحوة ترسيم نقوش ۱۸
کامًال قاجاري است.

شيوة ساخت و تزيين 
(پلي کروم)

ويژگي هاي تزييني نمونه خاص 
دورة قاجار است و نمونة مشابه 

صفوي ديده نشد.
اندازة کوچک ظرف۳۹

(فنجان، کاسه)
- شيوة ساخت و تزيين

- نقوش گياهي (بوتة گل 
شقايق)
ـ رنگ

۱۱

ترسيم نقوش گياهي (اسليمي ۴۱
و ختايي) به صورت منظم و 

پر کردن فضا با عناصر ريز گياهي

ـ شيوة ساخت و تزيين
ـ شکل ظرف (متأثر از 

ظروف چين)

۱۰

شيوة ترسيم نقوش منظم ۴۰
گياهي(اسليمي و ختايي) و 

پرکردن فضاهاي خالي با 
عناصر ريز گياهي

ويژگي هاي تزييني نمونه خاص رنگ، شيوة ساخت و تزيين
دورة قاجار است و نمونة مشابه 

صفوي ديده نشد.

ـ به کارگيري نقوش منظم اسليمي۴۲
ـ رنگ زرين فام مايل به صورتي 

کرده تزيين آبي کبالت

ويژگي هاي تزييني نمونه خاص شيوة ساخت و تزيين
دورة قاجار است  و نمونة مشابه 

صفوي ديده نشد.

۱۳شيوة ساخت و تزيين۵۳ و۵۴

ادامه جدول ۱.
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ظروفي که در دورة قاجار توليد مي شدند و نمونة قاجاريرديف
در دورة صفوي ديده نشدند

 نمونة خارجي

۵۱ و 
۵۲

کامًال تقليد از نمونه هاي 
ايزنيک (شيوة ساخت و 

تزيين، شکل ظرف، رنگ، 
نوع و سبک نقش مايه هاي 

گياهي و حاشية موج و 
صخره)

۴۹

چيني مرغي، تقليد از چيني ۴۶
مينايي چين

۴۸

نتيجه
از بررسي ظروف سفالي و سراميکي قاجار و با توجه به جدول  هاي ۱ و ٢ درمي يابيم که مهم ترين 
ويژگي هاي هنري اين ظروف در طرح و تزيين خالصه مي شود و ازنظر نوع سفالينه و شيوة ساخت 
تقريبًا پيشرفتي در اين نمونه ها رخ نداده است. شيوة ساخت و تزيين سفالينه هاي قاجارـ  نظير ظروف 
سفيدآبي، ظروف زرين فام، ظروف گامبرون و دسته اي از ظروف کوباچه (تزيينات قلم سياه زير لعاب 
فيروزه اي)ـ  ادامة روند توليدات دورة صفوي را نشان مي دهند که به دورة قاجار انتقال يافته است. در 
اين نمونه ها، رنگ، نقش مايه ها و َاشکال ظروف صفوي به وضوح قابل تشخيص اند. اين تأثيرات به علت 
تقليد در ساخت اولية سفال شامل شيوه ساخت و سپس به کارگيري تزيينات بديهي است. البته توجه 
اروپاييان به هنر دورة صفوي به عنوان دوره اي درخشان در دورة قاجار اين امر را شدت بخشيده است، 
چنان که بسياري احياي سفال زرين فام در اين دوره را مرهون اين نگرش مي دانند و در سفالينه هاي 
چندرنگ اين دوره نيز انسان هايي با لباس و دستار صفوي ديده مي شوند.عالوه بر پايبندي به اصول 
شيوه هاي ساخت و تزيين، طرح و شکل ظروف صفوي، سفالينه هاي قاجاري در مواردي ازنظر شکل، 
نقش مايه و شيوة ترسيم نقوش، ويژگي هاي مختص به دورة خود دارند. اين ويژگي ها به طور کلي شامل 
شيوة ترسيم نقوش انسان ها (زنان و مردان و دراويش با ويژگي هاي ظاهري خاص آن ها)، نقوش 
گياهي و گل ومرغ  به سياق نقاشي الکي اين دوره، و همچنين نقوشي چون خورشيدخانم در اين نمونه ها 
جلب توجه مي کند. کاربرد رنگ هاي فراوان درخشان در ظروف چندرنگ اين دوره با اصول نقاشي 
قاجاري مطابقت دارد. همچنين مي توان به استفاده از شيوة کنده کاري روي گالبة رنگي و سوراخ هاي 
پرشده از لعاب به منظور ايجاد فضاهاي منفي درکنار ساير تزيينات، و کاربرد نوشتار و خوشنويسي در 
انواع ظروف سفالي اشاره کرد که بازتابي از ويژگي هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي اين عصر است. 
شيوة ساخت و تزيين چيني مرغي هاي شبيه سازي شده از نمونه هاي چيني به منظور جلب نظر مصرف 
کنندگان داخلي و همچنين تقليد صرف از ظروف ايزنيک براي مشتريان اروپايي جديد و درخور توجه 

است.
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Research on the Iranian Potteries In addition to familiarity with the culture of rules over this land reveals 

thecontinuing effects of this art in different periods. The Methods of construction and decoration, 

especially the motifs as the main decorative elements of pottery, are the most visible documents of 

influences continuation in these objects. In this article compares Qajar ceramics with ones of Safavid 

and the influences of construction, decoration, design, and motif of Safavid samples are surveyed on 

same Qajar objects.

Result shows that among types of ceramics which produced in Safavid, methods of construction and 

decoration of the blue –white pottery, pottery that painted in black under a turquoise glaze (type of kubachi 

wares), luster ware, and Gambroon pottery were continuing in Qajar that their accepted influences are 

obvious in form, colour, design, and motif.  But among all kinds of produced ceramics of Qajar, there are 

a group of polychrome wares that have been manufactured in high levels. Although construction style 

of this group have not much changed but their motifs, color and design style are different with Safavid 

samples and showsspecial style of Qajar art.

However among design and motif of some samples of these polychrome ceramics which produced in 

Revived period there are subjects that have been inspired from Safavid history.

Enameled porcelains inspired from Chinese imported samples is one of the other these period ceramic 

productions that had not been produced in Safavid. Also potteries imitated from Iznik samples for 

europeancollectioners are one of the other groups of special productions in this period.

The compilation of this article is descriptive, analytical, and comparative and has been extracted from 

library and in a practical way.

Key words: Pottery & Ceramic, Methods of construction and decoration, Influences, Qajar 

period, Safavid  period.
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